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ATA Nº 019/2021 Da Sessão Ordinária - Realizada em 12/07/2021. 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, ás 16 (dezesseis) horas e 

30 (trinta) minutos, reuniram-se em Sessão Ordinária, na Sede do Poder 

Legislativo, os seguintes Edis: ADRIANO RODRIGO MATTGE, 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP, ILVÂNIA EUNICE WENTZ, IVANIR 

URBANO BORN, JONAS SANDERSON BALBINOTI, LUCIANO 

DREHMER, MARCIO PINTO DA SILVA, NILVO ROYER e OTÁVIO 

OSMAR KERN. Verificando o número legal de Edis presentes, a Sessão foi 

aberta pela Presidente Vereadora ILVÂNIA EUNICE WENTZ que 

primeiramente colocou em discussão e em votação a Ata Nº 017/2021 da Sessão 

Ordinária do dia 28 de junho de 2021 e a Ata Nº 018/2021 da Sessão 

Extraordinária do dia 02 de julho de 2021, sendo ambas aprovadas por 

unanimidade de votos. Em seguida foi realizada a leitura dos expedientes 

recebidos do Executivo Municipal: Ofício nº 213/2021 – Apresentação Relatório 

MGS; Edital nº 033/2021 – Define data e horário de Audiência Pública; Ofício nº 

214/2021 – Solicita a convocação extraordinária da Câmara de Vereadores para a 

apreciação, deliberação e votação do Projeto de Lei em anexo, nos termos da Lei 

Orgânica Municipal e Regimento Interno; Ofício nº 221/2021 – Indicação de 

representantes para compor Conselho e Coordenadorias; Ofício nº 227/2021 – 

Retirada de Projeto de Lei; Ofício nº 226/2021 – Encaminhamento de respostas 

aos requerimentos; Ofício nº 230/2021 – Convite; Ofício nº 232/2021 – 

Encaminhamento de Projeto de Lei; Projeto de Lei nº 042/2021 de autoria do 

Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o 

Estado do Rio Grande do Sul, por sua Secretaria Estadual de Articulação e Apoio 

aos Município / SAAM”; Ofício nº 233/2021 – Retirada de Projeto de Lei. Em 

seguida passou-se para a leitura dos expedientes recebido de diversos: Ofício nº 

079/2021 - Hospital Beneficência Alto Jacuí; Ofício Circular nº 017/2021 - 

Comissão de Assuntos Municipal da Assembleia Legislativa; Ofício Circular nº 

014/2021 – UVERGS. Em seguida foi aberto o espaço para a Leitura dos 

Expedientes expedidos pelos vereadores: Ofício nº 168/2021 – Executivo 

Municipal; Ofício nº 169/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 170/2021 – 

Executivo Municipal; Ofício nº 171/2021 – Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social; Ofício nº 172/2021 – Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Leonel de Moura Brizola; Ofício nº 173/2021 – 6ª Superintendência 

Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem; Ofício nº 

174/2021 – Executivo Municipal; Ofício nº 175/2021 – Executivo Municipal; 
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................................................continuação da ATA Nº 019/2021 – De 12/07/2021. 

Ofício nº 179/2021 – Executivo Municipal. Em seguida passou-se para o espaço 

dos expedientes apresentados pelos vereadores, onde foram apresentados os 

seguintes: -Requerimento nº 044/2021 de autoria da Verª. ILVÂNIA EUNICE 

WENTZ (PP) que “Requer espaço na Sessão Ordinária do dia 26 de julho de 2021 

para prestar homenagem ao Sr. FREDOLINO SELMIRO SCHMIDT.”. 

Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 045/2021 de autoria do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE (MDB) que “Requer à Mesa Diretora, depois 

de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao 

Executivo Municipal, para que junto das Secretarias Municipais responsáveis, 

estudem a possibilidade de disponibilizar profissionais da área da saúde e da 

educação física, para realização de atividades físicas recreativas nas comunidades 

do interior do Município e na cidade”. Aprovado por unanimidade; -

Requerimento nº 046/2021 de autoria dos Vereadores ADRIANO RODRIGO 

MATTGE (MDB), LUCIANO DREHMER (PP) e a Verª ILVÂNIA EUNICE 

WENTZ (PP) que “Requerem à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário 

e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, 

solicitando que seja estudada a possibilidade e a viabilidade de elaborar um 

projeto que vise incentivar o comércio e as entidades/comunidades do 

Município”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 047/2021 de autoria 

do Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT) que “Requer à Mesa Diretora, depois 

de discutido e aprovado pelo Plenário, que seja enviado ofício ao Prefeito 

Municipal de Ibirapuitã Sr. José Nicolodi Provenci e ao Presidente da Associação 

dos Estudantes Universitários de Ibirapuitã (ASSEUI), Sr. Nathan Sartori Muller 

agradecendo pelo transporte até Passo Fundo proporcionado a estudante de Victor 

Graeff”. Aprovado por unanimidade; -Requerimento nº 048/2021 de autoria do 

Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT) que “Requer à Mesa Diretora, depois de 

discutido e aprovado pelo Plenário e se aprovado for, que seja enviado ofício à 

empresa CCR ViaSul, concessionária da BR 386 e proprietária da praça de 

pedágio localizada no km 203 no Distrito de São José da Glória de nosso 

Município, solicitando informações referentes as obras de engenharia que serão 

realizadas em Victor Graeff”. Aprovado por unanimidade; -Indicação nº 

021/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT) que “Solicito à 

Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, que seja 

enviada ao Executivo Municipal, solicitação no sentido de que este verifique a 

possibilidade de aquisição de um ônibus para realizar o transporte dos estudantes 
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................................................continuação da ATA Nº 019/2021 – De 12/07/2021. 

victorenses que estudam em outras cidades”. Aprovada por unanimidade; -

Indicação nº 022/2021 de autoria do Ver. IVANIR URBANO BORN (PDT) que 

“Solicito à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, 

que seja enviada ao Executivo Municipal, solicitação no sentido de que seja 

tomada todas as providências junto ao comando da Brigada Militar do Planalto 

para que o efetivo locado para nosso Município de fato aqui trabalhe e que 

também verifique a possibilidade do Município de Victor Graeff, pagar ou 

subsidiar a locação de imóveis para a moradia de agentes de segurança da Brigada 

Militar-BM que atuem efetivamente  em nosso Município”. Aprovada por 

unanimidade; -Indicação nº 023/2021 de autoria do Ver. LUCIANO DREHMER 

que “Requer à Mesa Diretora, depois de discutido pelo Plenário e se aprovado for, 

que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, sugerindo que seja 

firmado parcerias com instituições especializadas para disponibilizar cursos 

profissionalizantes para a comunidade victorense”.  Aprovada por unanimidade. 

Sendo que foram esses os expedientes apresentados pelos vereadores, passou-se 

para o espaço reservado aos pedidos verbais: -Pedidos Verbais do Ver. 

GILBERTO JOSÉ MUSSCOPP: -Solicitou que o Executivo Municipal 

providencie um cercado nos pontos de coleta de lixo do interior do Município, 

considerando que os animais espalham os lixos depositados pela população, antes 

do caminhão fazer o recolhimento; -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, o patrolamento da estrada entre a propriedade do Sr. Ari L. 

Arnt seguindo até a BR-386, considerando que essa estrada possui grande fluxo 

de veículo e se encontra em condições precárias; -Pedidos Verbais do Ver. 

IVANIR URBANO BORN: -Solicitou que na possibilidade o Executivo 

Municipal, através da Secretaria de Obras, realize a poda superior das árvores 

localizadas em frente ao Edifício Centaurus, na esquina da Av. Cochinho com a 

Rua Fridholdo Fischer, afim de reduzir a queda das folhas; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, que seja resolvida a situação das bocas de lobo localizadas 

no calçamento próximo ao Cemitério Evangélico, saída para Linha Glória, 

levando em consideração que no local possui duas bocas de lobo que não foram 

concluídas, uma que falta a colocação da grade e a outra que possui grade, mas 

que ficou bem abaixo do nível do calçamento, por isso, solicitou que sejam 

resolvidas essas questões, para que não ocorram acidentes no local; -Solicitou ao 

Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, revisão das estradas gerais 

no interior do município, inclusive em estradas que foram cascalhadas, mas que 
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................................................continuação da ATA Nº 019/2021 – De 12/07/2021. 

foram danificadas pelas fortes chuvas, formando valetas pelo fato de algumas 

sarjetas estarem trancadas, bem como a revisão dessas, por isso, solicita que o 

Secretário de Obras de uma agilizada nessas questões; -Pedidos Verbais do Ver. 

ADRIANO RODRIGO MATTGE: -Solicitou ao Executivo Municipal, via 

Secretaria de Obras, o empedramento da sala de espera dos animais, das 

propriedades dos Senhores Antônio S. De Paula e Rudi E. Jung. Caso os serviços 

tenham sido realizados nas últimas semanas, desconsiderar o pedido; -Solicitou a 

Mesa Diretora, que estude a possibilidade de realizar novamente a Sessão Solene 

de Homenagem aos cidadãos victorenses que prestaram relevantes serviços ao 

município, assim como a Sessão Solene realizada no ano de 2019; -Solicitou a 

Mesa Diretora que estude a possibilidade de encaminhar as respostas das 

solicitações reivindicadas pelos vereadores, para serem divulgadas na rádio 

juntamente com os pedidos; -Pedidos Verbais do Ver. OTÁVIO OSMAR KERN: 

-Solicitou que seja expedido um Ofício ao Departamento Autônomo de Estradas 

de Rodagem (DAER), agradecendo o secretário e o operário pela realização do 

trabalho realizado na ERS-223, solicitado na Sessão Ordinária do dia 28 de julho 

de 2021; -Solicitou ao Executivo Municipal, via Secretaria de Obras, o 

patrolamento da Rua João Augustin em frente à residência do Sr. Rogério Marcos 

Jaime, pois a situação daquele local está bem complicada; -Solicitou ao Executivo 

Municipal, via Secretaria de Saúde e Assistência Social, informações sobre os 

protocolos necessários para receber a vacina da Covid-19 em nosso município. 

Considerando que foram esses os pedidos realizados pelos Edis, passou-se para o 

espaço do Pequeno Expediente, momento em que o Ver. IVANIR URBANO 

BORN utilizou o espaço para falar sobre a resposta do Executivo Municipal, com 

relação ao pedido do andamento do processo administrativo da dação de imóveis 

do terreno junto a Escola Jomac. Comenta que na resposta recebida através do 

Ofício nº 216/2021 o Executivo Municipal fala um pouco sobre o que é o 

processo, e diz que “a Administração Municipal já se reuniu com a Diretoria e 

CPM da Escola Jomac para colocar a situação e um possível posicionamento do 

Executivo. O Executivo aguarda maiores informações por parte do Estado para se 

posicionar de forma efetiva quanto a esta questão, e a partir daí comunicar não só 

a Câmara de Vereadores, mas todos os munícipes”, o Vereador ressalta que em 

outras oportunidades pediu para discutir esse assunto com a comunidade, com a 

Câmara de Vereadores, e agora vem uma resposta dizendo que o Executivo 

Municipal tem se reunido com a Diretoria e CPM da Escola Jomac, sem que 
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................................................continuação da ATA Nº 019/2021 – De 12/07/2021. 

ninguém saiba, ao menos não de forma oficial, e que quando tiver decidido vai 

comunicar a Câmara de Vereadores e os munícipes. Diante disso, o Vereador 

questiona onde fica a participação da comunidade, e que nem questiona a 

participação dos vereadores, ou dele que teve iniciativa dessa ideia a muitos anos 

atrás, mas da comunidade que não é chamada para discutir esse assunto. Ressaltou 

que não tem nada contra a diretoria da escola Jomac e do CPM, mas que são 3 

(três) ou 4 (quatro) pessoas que vão decidir um assunto de interesse que é de toda 

a comunidade. O Edil lamenta, e diz que não consegue mais aceitar essas coisas 

hoje em dia, comenta que se faz audiências públicas para outros assuntos de muito 

menor interesse e de representatividade, de efeitos para futuras gerações inclusive, 

e um assunto sério como esse, será apenas comunicado para comunidade. Por isso, 

o Vereador enfatiza que não gostaria que a comunidade fosse somente 

comunicada, e sim, convidada para participar desta discussão, para daí sim se ter 

uma decisão. Comenta também, que se o Executivo Municipal possui seus 

motivos, se não lhes interessa fazer, ou se o custo é muito alto, que isso seja 

explicado. O Vereador questionou se terá que ir para a rádio, para a imprensa para 

falar sobre esse assunto, ressaltou que não quer fazer isso, mas que as coisas não 

são assim, e que tem o conhecimento que o Executivo Municipal tem interesse 

em fazer o projeto, e que acredita que possui um receio político, da opinião 

política, mas que o Prefeito já lhe disse em outra oportunidade que tem interesse 

e que o projeto é muito bom, inclusive falou em ampliar a área e fazer um centro 

de eventos, o qual seria útil para muitas coisas. Encerrou sua fala comentando que 

outros municípios estão oferecendo espaços com piscinas, campos de futebol, 

pistas, centro de eventos, entre outras opções para a comunidade, e em nosso 

município não se quer discutir isso, pois, 3 (três) ou 4 (quatro) pessoas acham que 

é mais importante para a sociedade um arrendamento de 2 (dois) hectares de terra, 

do que disponibilizar esse espaço para toda a sociedade. Considerando que foram 

essas as colocações do Vereador inscrito no espaço do pequeno expediente, foi 

dado início a Ordem do Dia, momento em que foi realizada a leitura, discussão e 

votação dos projetos de lei. O Projeto de Lei nº 040/2021 de autoria do Executivo 

Municipal que “Autoriza o poder Executivo Municipal a contratar Operários por 

necessidade temporária de excepcional interesse público” foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida passou-se para a discussão do Projeto de Lei nº 

042/2021 de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a 

firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por sua Secretaria Estadual 
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................................................continuação da ATA Nº 019/2021 – De 12/07/2021. 

de Articulação e Apoio aos Município / SAAM”, durante a discussão o Ver. 

IVANIR URBANO BORN solicitou que fosse constado em ata sua manifestação, 

com relação a estrada Afonso Rauber e seu questionamento sobre o porquê não 

está previsto neste projeto a pavimentação do novo Núcleo Habitacional, pois 

acredita que poderia estar incluído nesse projeto e talvez até justificaria melhor 

na análise, pois um dos quesitos para seleção é o Índice de Desenvolvimento 

Humano-IDH do Município, tornando uma explicação mais social de uso desses 

recursos, que seria o Distrito Industrial que é geração de emprego e renda e o 

Núcleo Habitacional justificando um foco mais social, com isso, o Vereador 

acredita que seriam justificativas mais comoventes ao grupo que irá analisar os 

projetos. Além disso também ressaltou a necessidade, e explicou sua opinião, 

dizendo que as demais ruas são importantes sim, porém, se alega que o projeto do 

Núcleo Habitacional não tem um andamento porque precisa de infraestrutura, 

necessitando de recursos, dessa forma questiona se  Município vai gastar os dois 

milhões que possui em caixa (valor divulgado durante a Live realizada pela 

administração) para realizar a infraestrutura ou qual será a fonte de recurso que 

será utilizada para fazer a pavimentação do Núcleo Habitacional. Ressaltou que 

se possui outra fonte de recurso para isso, tranquilo, ótimo, resolvido, poderá ser 

feito a pavimentação da Estrada Afonso Rauber, mas se não tem essa garantia, 

porque não foi incluído a pavimentação do Núcleo Habitacional nesse projeto, e 

deixado a pavimentação da Estrada Afonso Rauber para um segundo momento. 

Manifestou a importância de pavimentar a Estrada Afonso Rauber, mas enfatizou 

que esse caso deve ser comparado e colocado na balança com a pavimentação do 

Núcleo Habitacional, questionando o que seria mais importante socialmente. 

Considerando que foram essas as colocações do Vereador para serem constadas 

em ata, foi dada continuidade na discussão do Projeto de Lei nº 042/2021, o qual 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Considerando que 

foram esses os projetos lidos e discutidos, e não havendo nenhum inscrito no 

espaço da Tribuna Livre, passou-se para o espaço destinado as Explicações 

Pessoais. Primeiramente o Ver. IVANIR U. BORN iniciou sua fala 

compartilhando que ficou muito feliz em ouvir a Secretária de Saúde falar que 

está no projeto do Executivo Municipal, estender o atendimento no Centro de 

Saúde quando este estiver funcionando, que está no projeto fazer esses horários 

estendidos, afirma, que é ótimo, é importante, sempre foi brigado por isso, 

lamenta que hoje isso não esteja acontecendo, mas que espera sinceramente que 
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tenham sucesso e que isso aconteça o quanto antes. Também utilizou do espaço 

para dizer que, com relação a receita do Município, que bom, pois foi comentado 

tanto em gestão eficiente, melhor ainda a gestão quando o município recebe, como 

comenta o Secretário de Administração Ismael Elger,  que no ano de 2020 o 

Município no primeiro semestre arrecadou em seu todo, R$9.800.000,00 (nove 

milhões e oitocentos mil reais) e em 2021 arrecadou R$ 11.000.000,00 (onze 

milhões de reais) comenta que é óbvio que tem que possuir dinheiro em caixa, 

pois se gastou R$8.300.000,00 (oito milhões e trezentos reais), ainda permanece 

um bom dinheiro, e que a receita permaneça 20% acima do ano passado. Salientou 

que isso é bom, mas relembra que esse ano não foi dado o reajuste dos servidores, 

e que será necessário pensar nisso para o próximo ano, para isso, é bom que se 

tenha um dinheiro em caixa para ter um saldo para pagar os servidores, que 

certamente irão receber acumulado os dois anos, afirmou que é o que se espera. 

Expõe também que não ouviu falar muito, visto que, o Executivo Municipal 

poderia ter dado uma explicação um pouco maior sobre o projeto do núcleo 

habitacional, trazer explicações, ideias, pois, as pessoas estão ansiosas, muitas 

famílias precisam ter sua casa. Comentou que ficou muito contente, que a bancada 

do PDT cobrou muito para que realizasse as análises de exames clínicos em um 

município mais próximo, e a Secretária comunicou que serão feitos no Hospital 

São Sebastião no Município de Espumoso e que as coletas serão feitas aqui, o 

vereador salienta novamente que ficou muito contente pois foi uma luta, uma 

reivindicação da Bancada do PDT e que hoje parece que irá se concretizar e vai 

melhorar a situação dos cidadãos. Conclui sua fala dizendo que em outros 

momentos volta a se manifestar. Dando continuidade, o Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE utilizou do espaço para explicar um dos seu pedidos 

colocados anteriormente na sessão, no qual seria,  estudar a possibilidade de fazer 

um dia de homenagens, comenta que já foi realizado no ano de 2019, através de 

uma ideia da Ex-Vereadora ADRIANA T. M. NEUHAUS, uma Sessão Solene, 

onde foi prestada homenagem para um agricultor, um político, um representante 

do turismo, ou seja, pessoas que tem trabalhado muito no Município, salientou 

que acredita que esse assunto já pode começar a ser pensado e discutido, e talvez 

realizar esse evento no final do ano, pois acredita que vai estar mais tranquilo a 

questão da pandemia. Também utilizou do espaço para expor que percebe que os 

vereadores colocam outros assuntos na discussão do projeto, afirma que não seria 

legal e acredita que a Presidente pode cassar a palavra, porém os vereadores 
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também podem evitar de fugir do assunto, e dessa forma ser discutido somente 

sobre o assunto do projeto. Aproveitou o momento parta deixar registrado o dia 

Nacional do Produtor de Leite e parabenizando todos os produtores. Em seguida 

a Verª. ILVÂNIA EUNICE WENTZ aproveitou o espaço para complementar 

sobre o assunto da Brigada Militar que foi comentando no decorrer da sessão, 

expondo que esteve em Porto alegre visitando a Secretaria da Segurança Pública 

do Estado, no dia 21 de junho de 2021, onde esteve representando a Bancada do 

PP e do MDB, acompanhada do Prefeito LAIRTON ANDRÉ KOECHE. 

Comentou que a audiência foi marcada com o Secretário da Brigada Militar 

através do Deputado Estadual SÉRGIO TURRA e que acompanhou a visita o seu 

Assessor ANDRÉ CUNHA, sendo assim, lá ficou fixado que eles irão enviar 

cinco policiais efetivos para o Município, só estão esperando a questão do 

concurso público, mas que isso está confirmado. Salientou que já possui um carro 

disponível para o Município, que o mesmo estava lotado em Victor Graeff, mas 

que se encontrava na cidade de Não-Me-Toque, e que depois disso já se encontra 

aqui em nossa cidade, como pode ser percebido. Assim, o Município se 

comprometeu em pintar o prédio da Brigada Militar e também ficou acertado que 

o Executivo Municipal se compromete em alugar 02 (duas) casas para acomodar 

os policiais, pois eles não têm onde morar na cidade, visto que, as casas da Vila 

Militar estão bem precárias. Com isso, o Município se comprometeu em dar este 

auxílio moradia a eles, e comentou que ficaram muito felizes com a visita e com 

a preocupação em querer encontrar um meio para facilitar em questão de moradia. 

Conclui sua manifestação no espaço, reforçando a fala do Ver. ADRIANO 

RODRIGO MATTGE, sobre o Dia Nacional do Produtor de Leite, comentou que 

a Câmara de Vereadores já publicou nas redes sociais uma homenagem pois é 

uma data muito importante, possui muitos produtores no Município e com isso, 

nada mais justo que comemorar e relembrar este dia. Considerando que foram 

essas as colocações dos vereadores inscritos no espaço das explicações pessoais, 

findo a Ordem Dia, a Presidente agradeceu a presença de todos e CONVOCOU 

os Vereadores para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 26 de 

julho de 2021 (segunda-feira), às 16 horas e 30 minutos, na Sede do Poder 

Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Ao mesmo tempo a 

Presidente DECLAROU encerrada a Sessão Ordinária, que contou com a 

presença de Caroline F. Rauber, Bárbara Morgana Dahse, Josias Vieira França e 

Vera Cecília Wentz. Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 

.........................................................................................continua na fl. seguinte. 
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